
    

 
   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

FORSVARETS SENIORFORBUND 
avdeling Øvre Romerike 

Velkommen til FSF- Øvre Romerike! 
Det å avslutte sitt yrkesaktive liv medfører for alle 
store endringer. Vår avdeling forsøker gjennom 
medlemsmøter og andre aktiviteter å bidra positivt 
til å gjøre den nye tilværelsen bedre. 

 Nyhetsbrev nr. 6/2019 

Sept. 2019 

Innbydelse til medlemstreff  
på Søndre Samfund, Råholt 

torsdag 26. september kl. 18:00 
 

o Velkomsthilsen 
 

o Foredrag av Stortingspresident 
Tone Wilhelmsen Trøen 
 

o Kaffe og kaker– sosialt samvær – åresalg 
 

o Info fra styret og komiteene 
 

o Hjernetrim – Nøtteknekker´n m/musikk  
 

o Utlodning 
 

o Avsluttes ca. 21:00 
 

 

Velkommen 

 

  
 

  

 

 

  
 

Aktiviteter i        

3. og 4. kvartal 

2019  
Dato Hva skjer    Påmeld. 

26. aug. Styremøte  

26. sept. Medlemstreff – Søndre Samfund  

07. okt. Styremøte  

30. okt. Medlemstreff – Sessvoll  

04. nov. Styremøte  

29. nov. Julebord – Befalsmessa,  Ja 

02. des. Styremøte  

19. des. Julekaffe – Dal Grendehus Ja 

 Jule-/nyttårsfeiring 2020  

Jan. 
Velkommen til første medlemstreff 
etter en fin jule- og nyttårsfeiring   

 

   

 Ikke gå glipp av innbydelser og gode tilbud! 
Sjekk hjemmesiden www.fsforb.no ofte. 

Du finner oss under: «Finn FSF nær deg»! 

Styret i FSFØR har gleden av å kunne ønske dere velkommen til 
høstens første medlemstreff på Søndre Samfund, med  

stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen  
som kveldens foredragsholder. 

Stortinget og dets virksomhet vil være tema for kveldens foredrag. 
Se innbydelsen med fullt program nedenfor. 

http://www.fsforb.no/


 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gratulasjoner og Nye medlemmer 
Styret 

Leder      : Harald Olav Blakseth                 
Nestleder: Harald Jan Espelund 
Kasserer : Mali Åse Vaagland 
Sekretær : Idar Solhaug 
Medlem   : Kyrre Kristiansen 
Medlem   : Ivar Korsvold 
Medlem   : Gro Carol Molberg 
Vara   : Jan Granhaug 
Vara        :  Toril Altenborn 
 

Arrangementskomiteen 
Leder      : Kyrre Kristiansen   
Medlem  : Kari Kopperud Korsvold 
Medlem  : Geir Sørensen 
Medlem  : Gerd Haugerud 
Medlem  : Hans Muri 
Medlem  : Ingebjørg Bergseth 
Medlem  : Astrid H. Granly 
Medlem  : Inger Karin Kollstrøm 
Medlem  : Tordis Synnøve Stensby  
 

Reisekomiteen 
Leder      : Ivar Korsvold 
Medlem  : Astrid Teigen 
 

Rekrutteringskomiteen 
Leder       : Gro Carol Molberg 
Medlem   : Arve Haugerud 
Medlem   : Tore Molsted 
 

Revisjon  
Leder       : Erling Moum 
Medlem   : Arne Erik Berg 
 

Valgkomiteen. 
Leder      : Trond Haugseggen 
Medlem   : Inger Marie Kristiansen 
Medlem   : Rolf Olsen 

-------***------- 

Kontakttelefoner    
   & epost: 

Leder: Harald Olav Blakseth     
Tlf: 416 99 745 

priv: harolav@online.no  
oevreromerike@fsforb.no 

Nestleder: Harald Jan Espelund 
Tlf: 979 58 750 

melbygrd@online.no  

Æresmedlemmer 
Margot Buland 
Jørgen Nygård 

Arve Normann Solberg 
Tor Ulf Bygmester 

Trond Sigmund Haugseggen 
Helge Boyesen 

Web: www.fsforb.no 
 

Nye medlemmer 
 

Det er en stor glede å kunne ønske følgende 
nye medlemmer velkommen til oss: 
Anne-Lise og Jan Einar Pedersen, Jessheim 
Inger Johanne og Arne Hognes, Eidsvoll 
Lillian Garberg, Råholt  
Johan Janssen, Råholt 
Tore Arnfin Johannessen, Råholt 
 

Vi håper dere vil trives sammen med oss. 

Vi gratulerer 

 

 

Liv Synnøve Bigseth fyller 80 år den 5. september 
Borghild Wenger fyller 80 år den 6. september 
Henning Iver Opaker fyller 75 år den 8. september  
Gerd Toreid fyller 95 år den 17. september 
Ingebjørg Berseth fyller 75 år den 17. september  
John Kenneth Nyhus fyller 65 år den 17 september 
 
 

 

 
 

Styre og komiteer 

 Undertegnede vil gjerne si noen ord før vi starter 
opp igjen etter en fin sommer.  
Avdelingen har gjennomført en vellykket vårsesong, 

som ble av sluttet med en flott «sommerfest».  

Håper dere alle har hatt en kjempefin sommer og har 

hygget dere med venner og familie.  

Nå setter vi alle kluter til for å gjennomføre høstsesongen med 

mange gode medlemstreff, arrangementer og turer.  

Det første medlemstreffet blir på Søndre Samfund, Råholt 

torsdag 26. september, hvor stortingspresidenten Tone W Trøen 

kommer å besøker oss og blir foredragsholder. Temaet er 

Stortinget og dets gjøremål m.m. Det blir interessant å ha 

stortingspresidenten på besøk og jeg håper på stort fremmøte. 

Jeg vil også ønske alle dere nye medlemmene velkommen til FSF. 

Ellers skal vi ha et nytt medlemstreff i oktober, det blir julebord i 

november og den tradisjonelle julekaffen på Dal Grendehus, 

torsdag 19. desember. Jeg vil gjerne informere om at det stadig 

strømmer nye medlemmer til foreningen vår! Dere gjør alle en 

fantastisk vervejobb og det er bare å stå på videre. Jeg gleder meg 

til fortsettelsen utover høsten!  

Velkommen.                                    Med vennlig hilsen Harald 

Asbjørn Gulbrandsen fyller 65 år den 18. september 
Øyvind Andersen fyller 75 år den 20. september 
Eldbjørg Alice Grøndalen fyller 80 år den 26 september 
Asle Johansen fyller 75 år den 27. september 
Beryl Hilde Bjerèn fyller 60 år den 27 september 
Terje Opstad fyller 80 år den 28. september 
Karin Synnøve Grønli fyller 70 år den 2. oktober 
 

                          Opplysningene er hentet fra vårt medlemsregister 
 
 
 

 

mailto:priv:
mailto:oevreromerike@fsforb.no
mailto:melbygrd@online.no


 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Diverse innlegg fra FSF!  

Forsvarets seniorforbund avd. Øvre Romerike vil gratulere  
Mali Åse Vaagland som fast styremedlem i FSF sentrale styre.  
Hun er valgt inn som leder for region 5 som består av vår forening, FSF Kjeller, 

FSF Gardermoen, FSF- Ingeniørvåpenet, FSF Ringerike/Hole,  

FSF Drammen og FSF Heistadmoen. 

Hun skal styre regionen i de neste to årene frem til Landsmøte 2021.  

Det blir en stor  Vi i FSFØR er veldig stolt av å ha fått en så dyktig kvinne som regionsleder og 

som styremedlem i et mannsdominert forbundsstyre.  

Vi gratulerer å ønsker henne hell og lykke med de nye oppgavene. 

Samtidig vil vi takke Arne Bigseth som har skjøttet de samme oppgavene de siste fire årene (2015 – 

2019). Han takket for seg på siste Landsmøte på Gjøvik i mai 2019. Han har ledet  

region 5 med fast hånd og gjort en fremragende innsats for alle oss i FSF sentralt. 

Tusen takk Arne for innsatsen. 

 

Som nyvalgt leder i FSF er det hyggelig å sende en hilsen via nyhetsbladet 

til lokalavdelingen FSF Øvre Romerike. Jeg vil gjerne gi dere et lite 

innblikk i hva jeg vil at forbundsstyre skal fokusere på og prioritere i tiden 

fremover.  
 

Først og fremst skal vi selvfølgelig følge opp strategidokument 2019-2024 

og handlingsplanen2019-2020. Disse ble vedtatt på landsmøtet i mai, og 

vil være svært viktig for forbundsstyret å følge opp.  
 

Jeg håper at flest mulig av dere har anledning til å sette dere inn i disse 

dokumentene.  
 

Når det er sagt, er det selvfølgelig slik at jeg mener at noen av disse fokusområdene bør prioriteres.  
 

Det er spesielt et område jeg ønsker å videreføre det forrige Styre sitt gode arbeid, og også forsterke 

det. Det gjelder rekruttere og beholde medlemmer. Alt vårt arbeid er avhengig av en sterk 

medlemsbase.  
 

FSF konkurrerer med en mengde organisasjoner om de samme medlemmene, og jeg registrerer at 

det har vært og vil være krevende å øke medlemsmassen i fremtiden. Jeg kommer til å være opptatt 

av å få hjelp av alle medlemmer til å gi gode innspill på hva som skal til i dette viktige arbeid. 

Personlig har selvfølgelig noen tanker rundt dette, det starter med at vi er synlige og gjør en god jobb 

for medlemmene hver dag. I dette ligger det at vi er proaktive i veiledning/rådgivning/støtte til 

medlemmer vedr pensjonsspørsmål.  
 

Et annet område jeg kommer til å vektlegge er digitalisering. Generasjonene som skal rekrutteres i 

fremtiden er meget vel vant med å bruke digitale løsninger og plattformer i det daglige. Både i 

jobbsammenheng og private gjøremål. Derfor er det naturlig å sørge for en videreutvikling av 

digitaliseringen av alt vi gjør i FSF. 
 

Jeg må legge til at etter at jeg startet opp i FSF, har jeg blitt mektig imponert over hvor langt vi 

faktisk er kommet på digitaliseringsområdet. Det gjør det enkelt å videreutvikle dette.  
 

Dog er jeg veldig opptatt og klar over at noen ikke ønsker eller kan være med på den digitale 

utviklingen, vi skal derfor også ha gode løsninger for dem.  
 

Det siste området jeg vil sette ekstra fokus på i tiden fremover er synlighet og deltagelse fra FSF 

styret. Jeg ønsker å være tilstede ved flest mulig møter lokalt for å få en følelse av hva som opptar 

medlemmene landet rundt. Så er jeg ikke helt klar over enda hvor mye jeg rekker over, men kommer 

også til å bruke både nestleder og kanskje flere fra styret til å hjelpe meg i det arbeidet.  
 

Da ønsker jeg dere alle en fin høst.  
 

Med hilsen 

Jan Erik Thoresen  -  Leder FSF. 
 

 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

FSF- Øvre Romerike har i dag 311 medlemmer. 
Redaktør: Harald Olav Blakseth  Tlf: 416 99 745  E-post: oevreromerike@fsforb.no 

Web: www.fsforb.no Postadresse: Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen 

 

HØSTTUR MED COLOR-LINE 
Sandefjord – Strømsted, torsdag 19 sept. 2019 

Se vedlegget. 

Refleksjoner 
Da jeg i juli fikk telefon fra Harald Blakseth om jeg ville skrive en liten sak til 

hans neste nyhetsbrev var jeg litt usikker på hva jeg skulle skrive om. Etter å ha 

tenkt en stund hadde jeg et omriss om hva det skulle dreie seg om - minner og 

venner. 

Etter at jeg gikk av som leder Forsvarets seniorforbund den 8. mai i år har jeg 

vært opptatt hver eneste dag. Jeg har fått gjort en del forefallende arbeid på 

hytta og hjemme. Besøk til familie og venner i vest og nord har det også blitt tid 

til. Jeg ble invitert til et kulltreff i Vatneleiren i et befalsskolekull jeg var sjef for 

81-82. Dette var kullets første treff etter befalsskolen. Det ga mange gode 

minner og var et meget hyggelig gjensynstreff, med utrolig fine mennesker.  
 

Nå er det 50 år siden jeg ble konfirmert og i den forbindelse var det noen kreative gullkonfirmanter 

som sammen med kirken inviterte til fest. Dette hadde en kjempefin ramme med gudstjeneste og 

middag. De fleste var gjenkjennelige selv om noen hadde forandret seg noe, og det skulle bare 

mangle etter 50 år. Et arrangement jeg sent vil glemme, det er alltid hyggelig å møte tidligere 

skolekamerater og venner. Disse arrangementene gir hverdagen nytt og godt innhold som er med 

på å se positivt fremtiden. 
 

Jeg har vært utrolig heldig som har fått være med å lede Forsvarets seniorforbund i 6 år. Det har 

vært seks lærerike og interessante år, hvor jeg har møtt utrolig mange dedikerte medlemmer.  Jeg 

har lært mye om pensjon og eldres behov og rettigheter. Videre har jeg fått være med å påvirke 

trygdeoppgjøret og stille forbundets krav til statsbudsjettet.  
 

Forsvarets seniorforbund er et forbund som legger til rette for å holde kontakt med tidligere 

kollegaer, gir informasjoner av faglig karakter og aktuelle saker, arrangerer turer og gir muligheter 

for rett og slett bare det å treffe folk. Alt dette, eller deler av det, er for mange viktig, derfor utøver 

FSF Øvre Romerike en viktig samfunnsoppgave i dagens samfunn. Det er mange 

pensjonistorganisasjoner, Forsvarets seniorforbund er blant de største og landsdekkende og er 

absolutt viktig sentralt som lokalt. Forbundet er de facto Forsvarets pensjonistorganisasjon, men er 

åpen for alle som vil være med i denne organisasjonen. Jeg er stolt over å tilhøre denne 

organisasjonen. 
 

Når jeg nå ga meg som leder er det i lys av at jeg hadde sittet i tre perioder og er av den oppfatning 

at det er viktig å slippe nye og kreative personer til. Nye ledere har et nettverk som kan styrke 

organisasjonen, og ikke minst har de nye måter å møte utfordringer på.  
 

Jeg ønsker dere en riktig fin høst, så ses vi sikkert til trivelige samlinger. 
 

Geir Anda 
 

 

    Foreløpig melding: Sett av datoen 
              onsdag 11. desember til FKL`s kirkeparade,  
        med påfølgende julemiddag og orientering. 

         Mere opplysninger i påfølgende Nyhetsbrev  

 
 

mailto:oevreromerike@fsforb.no
http://www.fsforb.no/

